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Introduzzjoni

It-Trattat ta’ Prüm ġie ffirmat nhar is-27 ta’ Mejju 2005 fi Prüm (il-Ġermanja) minn seba’ 
Stati Membri (il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Awstrija u Spanja) 
u daħal fis-seħħ fl-Awstrija u fi Spanja nhar l-1 ta’ Novembru 2006 u fil-Ġermanja nhar it-23 
ta’ Novembru 2006. Tmien Stati Membri addizzjonali (il-Finlandja, l-Italja, il-Portugall, is-
Slovenja, l-Iżvezja, ir-Rumanija, il-Bulgarija u l-Greċja) iddikjaraw b’mod formali l-
intenzjoni tagħhom li jiffirmawh.

It-Trattat iwaqqaf qafas legali għal iktar żvilupp tal-koperazzjoni fost Stati Membri fil-ġlieda 
kontra t-terroriżmu, il-kriminalità transkonfinali u l-immigrazzjoni illegali. B’mod iktar 
speċifiku jipprovdi għall-iskambju bejn il-Partijiet Kontraenti ta’ dejta dwar id-DNA, marki 
tas-swaba’, ir-reġistrazzjoni ta’ vetturi, u dejta personali u mhux personali relatata ma’ 
koperazzjoni transkonfinali bejn il-pulizija.

It-Trattat ta’ Prüm huwa Trattat ta’ Liġi Internazzjonali, adottat barra mill-qafas ta’ l-Unjoni 
Ewropea iżda mil-lat tal-kontenut huwa relatat mill-qrib ma’ l-UE. L-adozzjoni u l-inizjattiva 
li jiddaħħal fil-qafas ta’ l-UE jiġbru fihom xi xebh ma’ dak li ġara bl-hekk imsejjaħ l-‘acquis 
ta’ Schengen’. Il-Presidenza Ġermaniża bdiet id-dibattitu dwar l-integrazzjoni ta’ Prüm fil-
qafas legali ta’ l-UE fil-laqgħa informali tal-Ministri fi Dresden ta’ nhar il-15 u s-16 ta’ Jannar 
2007. F’dik il-laqgħa deher li kien hemm appoġġ kbir għall-proposta.1 Fil-Kunsill tal-
Ġustizzja u l-Intern ta’ nhar il-15 ta' Frar 2007 ntlaħaq ftehim li jkunu integrati fil-qafas legali 
ta’ l-UE partijiet mit-Trattat ta’ Prüm permezz ta’ Deċiżjoni skond it-Tielet Prinċipju 
Fundamentali. Din tikkonċerna l-kwistjonijiet kollha rrelatati mal-koperazzjoni tal-pulizija u 
dik ġuridika fi kwistjonijiet kriminali, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet irrelatati ma’ l-
intervent tal-pulizija transkonfinali f’każ ta’ periklu imminenti (l-Art. 25 tat-Trattat) u d-
dispożizzjoni ta’ koperazzjoni fuq talba (l-Art. 27 tat-Trattat).

L-għan tad-Deċiżjoni ta’ Prüm huwa li tintensifika u tgħaġġel l-iskambju ta’ tagħrif bejn 
awtoritajiet. Dan għandu jinkiseb billi wieħed jaħseb fil-possibiltà li jitqabbel profil 
individwali tad-DNA ma’ profili li għandhom jinstabu f’bażijiet awtomatizzati tad-dejta fl-
Istati Membri.  Jistgħu jsiru kollegamenti bejn din id-dejta personali permezz ta’ punti 
nazzjonali ta’ kuntatt (li għandhom jitwaqqfu). Bl-istess mod, id-dejta dwar il-marki tas-
swaba’ tista’ titpartat, l-istess bħad-dejta dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi. Il-punti nazzjonali 
ta’ kuntatt se jintużaw ukoll fil-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Il-Programm ta’ l-Aja2 ffissa nhar l-1 ta’ Jannar 2008 bħala d-data minn mindu l-iskambju 
tad-dejta għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipju ta’ disponibiltà.  Dan ifisser li uffiċjal tal-liġi fi 
Stat Membru wieħed li jkollu bżonn tagħrif sabiex iwettaq id-dmirijiet tiegħu jista’ jikseb dan 
it-tagħrif minn Stat Membru ieħor (it-tagħrif se jkun 'disponibbli'). 

Il-Kummissjoni ppreżentat abbozz ta’ Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar il-prinċipju ta’ 
disponibiltà f’Ottubru ta’ l-2005. Għal dan il-fajl inħatar bħala rapporteur is-Sur Alvaro. 
S’issa għadu ma sar ebda progress fuq dan il-fajl. 

B’mod parallel il-Parlament Ewropew issa ntalab3 jagħti l-Opinjoni tiegħu dwar id-Deċiżjoni 
marbuta maż-żieda tal-koperazzjoni transkonfinali, b’mod partikolari fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (id-Deċiżjoni ta’ Prüm) mhux iktar tard mis-7 ta’ 
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Ġunju.  Ir-rapporteur ilmenta li hemm ftit wisq żmien sabiex titħejja l-opinjoni dwar 
dokumentazzjoni daqshekk importanti u kkumplikata.

Xi wħud mill-ewwel orjentazzjonijiet tar-rapporteur

Ir-rapporteur huwa konxju ħafna mill-importanza ta’ dan l-istrument bħala għodda ewlenija 
fil-koperazzjoni transkonfinali bejn il-pulizija u fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-
terroriżmu.  Madankollu, huwa jrid jenfasizza xi kwistjonijiet li skond hu jeħtieġ li 
tingħatalhom iktar attenzjoni: 

1)Il-mod li bih ‘Prüm' ġie nnegozjat u adottat

It-Trattat ta’ Prüm ġie nnegozjat u adottat b’mod mhux trasparenti għall-aħħar u mingħajr 
kontroll demokratiku serju (parlamenti nazzjonali huma involuti biss fl-istadju tar-ratifika u l-
Parlament Ewropew issa biss huwa involut permezz ta’ konsultazzjoni dwar l-abbozz tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill).  Għalkemm it-Trattat ta’ Prüm jistqarr fl-Artikolu 1(4) tiegħu li: 'fi 
żmien tliet snin l-iktar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan it-Trattat, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni ta' l-
esperjenza ta' l-implimentazzjoni tiegħu, għandha titressaq inizjattiva, f’konsultazzjoni ma’ 
proposta mill-Kummissjoni Ewropea jew dwarha, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat ta’ l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea, bl-għan li jkunu 
inkorporati d-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Trattat fil-qafas legali ta’ l-Unjoni Ewropea’ issa 
diġà ġie ppreżentat abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill.

Ir-rapporteur iqis l-inkorporazzjoni fil-qafas ta’ l-UE fiha nnifisha bħala pass tajjeb, minħabba 
li tikkontribwixxi għat-trasparenza u ċ-ċertezza legali. Madankollu, huwa ta’ dispjaċir li 
partijiet biss mill-kontenut tiegħu (fosthom il-kwistjonijiet relatati mat-Tielet Prinċipju 
Fundamentali) huma proposti bħalissa sabiex ikunu inkorporati. Is-suġġetti li għalihom teżisti 
kompetenza tal-Komunità (i.e. id-dispożizzjonijiet dwar il-“marixxalli ta’ l-ajru” fl-Art. 17 sa 
19 tat-Trattat u l-miżuri sabiex tingħeleb l-immigrazzjoni illegali fl-Art. 20 sa 23 tat-Trattat) 
m’humiex se jkunu inkorporati fil-qafas ta’ l-UE iżda se jibqgħu fit-Trattat Internazzjonali ta’ 
Prüm. Il-konsegwenza hi li se jkun hemm żewġ settijiet differenti ta’ liġijiet, u dan ma 
jikkontribwixxix għaċ-ċarezza legali. Fejn għandhom x’jaqsmu l-partijiet tat-Trattat ta’ Prüm 
li huma b’mod espliċitu kompetenzi tal-Komunità, wieħed jista’ jistqasi jekk iż-żamma ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet fi Trattat Internazzjonali hijiex vjolazzjoni tat-Trattat tal-KE. Hekk 
ukoll, ir-relazzjoni tad-Deċiżjoni ma’ Trattati oħrajn multilaterali u bilaterali (i.e. it-Trattat ta’ 
Prüm fih innifsu) hija kwistjoni li teħtieġ li tingħatalha iktar attenzjoni (l-Art. 36 ta’ l-abbozz  
tad-Deċiżjoni).  

B'mod ġenerali, ir-rapporteur jemmen li din is-sitwazzjoni legali mhux ċara hija l-iktar 
minħabba l-karattru artifiċjali ta’ l-istruttura tal-prinċipji fundamentali u l-linja mhux definita 
li taqsam il-kompetenzi stipulati fl-Ewwel Prinċipju Fundamentali minn dawk stipulati fit-
Tielet Prinċipju Fundamentali. L-adozzjoni tat-Trattat Kostituzzjonali kieku kienet testendi l-
metodu tal-Komunità għall-qasam kollu tal-Ġustizzja u l-Intern (ĠI), filwaqt li telimina l-
ħtieġa ta’ unanimità fil-Kunsill għal numru kbir ta’ suġġetti. Fejn għandu x’jaqsam dan l-
aspett, ir-rapporteur jilqa’ l-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni ta’ Berlin u jqis essenzjali li riformi 
istituzzjonali tal-ġejjieni se jsaħħu l-iżviluppi li jidhru fit-Trattat Kostituzzjonali għall-qasam 
kollu tal-ĠI.  Intant, wieħed għandu jiftakar li l-Art. 42 tat-Trattat ta’ l-UE (l-hekk imsejjaħ 
klawsola ta’ ‘bridging’) diġà joffri l-possibiltà li jittrasferixxi xi suġġetti mit-Tielet Prinċipju 
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Fundamentali għall-Prinċipju Fundamentali tal-Komunità (kif kien propost ukoll mill-
Presidenza Finlandiża). Jixraq li din l-għażla titqies, mingħajr ebda dewmien, sabiex jimtela l-
vojt demokratiku li għadu preżenti f’qasam sensittiv bħal dan għad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini.   

2) Xi miżuri speċifiċi fl-abbozz tad-Deċiżjoni
Ir-Rapporteur huwa mħasseb primarjament f’li jintlaħaq bilanċ bejn it-talbiet ta’ koperazzjoni 
operattiva u effiċjenti tal-pulizija fil-ġlieda kontra t-theddid ewlieni għas-sisien ta’ l-Unjoni 
Ewropea u l-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali. 
Għaldaqstant, il-miżuri proposti għandhom ikunu neċessarji u proporzjonati. Hekk ukoll, il-
mekkaniżmi ta’ evalwazzjoni, kontroll u tiswija għandhom ikunu previsti sabiex jissewwew 
sitwazzjonijiet problematiċi.

Skond id-definizzjoni ta’ dejta personali kif stipulat fil-proposta għal Deċiżjoni Qafas dwar il-
ħarsien tad-dejta fit-Tielet Prinċipju Fundamentali (l-Artikolu 2, a), il-profili tad-DNA 
stabbiliti mill-parti mhux ikkowdjata tad-DNA relatata ma’ numru ta’ referenza huma dejta 
personali minħabba li jippermettu l-identifikazzjoni (għalkemm b’mod indirett) ta’ persuna 
privata.  Huma wkoll rikonoxxuti bħala tali fl-Artikolu 24, par. 1, a) ta’ l-inizjattiva kurrenti. 
Għal din ir-raġuni, l-istess garanziji kif propost fid-Deċiżjoni Qafas għandhom ikunu applikati 
f’dan il-każ, fosthom kontroll a priori u armonizzat tat-talbiet ta’ aċċess għad-dejta. 
Għaldaqstant, ir-regoli stipulati fl-Artikolu 3, para.  1 u 5 huma biżżejjed minħabba li jagħmlu 
biss referenza għall-kriterji stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-possibiltà għal Stat 
Membru li jitlob il-ġbir ta’ kampjuni tad-DNA tista’ toħloq problemi legali marbutin ma’ 
garanziji minħabba differenzi f’sistemi ġudizzjali nazzjonali. Għaldaqstant, għandha tkun 
prevista kjarifika aħjar tal-kondizzjonijiet u tas-salvagwardji.  Għalkemm is-sistema ta’ 
identifikazzjoni u ta’ nuqqas ta’ identifikazzjoni tidher li hi mekkaniżmu bbilanċjat, huwa 
neċessarju li jkunu definiti mhux biss il-proċeduri tekniċi tagħha (l-Artikolu 6, 2) iżda wkoll 
il-ħtiġijiet sostanzjali ta’ aċċess għal dejta personali.  L-istess garanziji huma applikabbli għal 
dejta dattiluskopika u għal dejta ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi.

Hija mitluba attenzjoni speċjali f’każijiet fejn tiġi trasmessa dejta personali minħabba 
avvenimenti maġġuri u għall-prevenzjoni ta’ reati terroristiċi, minħabba li dawk it-
trasmissjonijiet huma bbażati fuq preżunzjonijiet ta’ riskju. Bħala konsegwenza, għandhom 
jitwaqqfu l-kriterji ta’ neċessità stretta u ta’ ġustifikazzjoni ċara għat-trasmissjoni tad-dejta. 

Fejn għandhom x’jaqsmu l-ħidmiet konġunti msemmija f’kapitolu 5 tal-proposta, huwa 
essenzjali li jkunu definiti regoli iktar preċiżi dwar kif dawn għandhom ikunu kkoordinati 
flimkien ma’ attivitajiet ta’ l-Europol u dwar il-qsim ta’ l-ispejjeż bejn l-Istati Membri li 
qegħdin jieħdu sehem f’dawn il-ħidmiet. 

Fejn għandhom x’jaqsmu d-dikjarazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 33, mhux biss dawn 
għandhom ikunu sottomessi lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u jintbagħtu lill-Istati Membri 
u lill-Kummissjoni iżda jridu jkunu ppubblikati wkoll b’mod regolari fil-Ġurnal Uffiċjali.

Bħala kumment ġenerali, ir-rapporteur iqis li huwa essenzjali li l-Kunsill jipprovdi lill-
Parlament b’evalwazzjoni ta’ l-ispejjeż li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni, u b’mod iktar speċifiku jekk huwa maħsub li tkun iffinanzjata mill-bagit tal-
Komunità4 jew mill-Istati Membri.
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3) Ir-relazzjoni diffiċli ta’ l-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill mal-Ftehim implimentattiv 
amministrattiv u tekniku tal-Konvenzjoni ta’ Prüm5

L-Artikolu 34 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill jistqarr li: ‘il-Kunsill għandu jadotta miżuri neċessarji 
sabiex jimplimenta din id-Deċiżjoni fuq il-livell ta’ l-Unjoni bi qbil mal-proċedura stipulata 
fit-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 34(2)(ċ) tat-trattat ta’ l-UE’:

Il-Kunsill stqarr dwar dawn ir-regoli ta’ implimentazzjoni li ‘is-soluzzjonijiet diġà eżistenti 
f’relazzjoni ma’ l-implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Prüm għandhom jibqgħu kif inhuma’1. Ir-
rapporteur huwa nkwetat ħafna dwar din is-sitwazzjoni minħabba li l-miżuri implimentattivi 
jidhru li huma ddettaljati ħafna (i.e. dwar ħidmiet konġunti (tal-pulizija)) iżda l-miżuri 
qegħdin jissograw li jkunu implimentati mingħajr ebda skrutinju demokratiku serju. 

4) Ir-relazzjoni ma’ proposti oħrajn

Il-Presidenza Ġermaniża ma taħsibx li tintegra l-Artikolu 27 tat-Trattat ta’ Prüm 
(“Koperazzjoni fuq talba”) fil-qafas legali ta’ l-UE minħabba li l-kontenut tiegħu huwa 
meqjus bħala kopert mid-Deċiżjoni Qafas 2006/960/JHA tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar it-
tħaffif ta’ l-iskambju ta’ tagħrif u ta’ għarfien bejn awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi ta’ l-
Istati Membri ta’ l-UE (rapport tas-Sur Duquesne).
Madankollu, hemm rabtiet ma’ strumenti legali oħrajn li għandhom ikunu ċċekkjati sabiex isir 
magħruf jekk id-dispożizzjonijiet fl-abbozz tad-Deċiżjoni kurrenti humiex koerenti u li ma 
jinsabux fi stat ta’ kontradizzjoni. Dawn jiġbru fihom, fl-opinjoni tar-rapporteur, mill-inqas il-
miżuri li ġejjin:
- il-proposta għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar l-iskambju ta’ tagħrif ibbażat fuq il-
prinċipju ta’ disponibiltà, (rapporteur: is-Sur Alvaro),
- il-proposta għal Deċiżjoni Qafas dwar il-Ħarsien tad-Dejta fit-tielet prinċipju fundamentali 
(rapporteur: is-Sinjura Roure). Huwa essenzjali qafas legali ġenerali dwar il-ħarsien tad-dejta 
fit-tielet prinċipju fundamentali u għandu jkun ippreferut minn metodu ta’ każ każ; bħala 
konsegwenza d-Deċiżjoni Qafas dwar il-ħarsien tad-dejta għandu japplika (wara d-dħul tiegħu 
fis-seħħ) għad-Deċiżjoni preżenti kif inhu l-każ għas-Sistema ta’ Tagħrif ta’ Schengen (SIS II, 
rapporteur: is-Sur Coelho) u għas-Sistema ta’ Tagħrif tal-Viża (rapporteur: is-Sinjura 
Ludford). F'kull każ, ir-referenza għall-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa ta’ l-1981 u 
strumenti oħrajn fl-Artikolu 25, 1 għandhom jitbiddlu jew ikunu kkomplementati mir-
referenza għad-Deċiżjoni Qafas dwar il-Ħarsien tad-Dejta.

- l-Inizjattiva tar-Repubblika ta’ l-Awstrija b’fehma li tkun adottata Deċiżjoni tal-Kunsill 
dwar it-titjib tal-koperazzjoni bejn unitajiet ta’ interventi speċjali ta’ l-Istati Membri ta’ l-
Unjoni Ewropea (l-inizjattiva 'Atlas', rapporteur: is-Sur Correia).
- għandha tkun ikkjarifikata l-kwistjoni ta’ aċċess minn Europol għad-dejta (ir-rapport ta’ l-
Europol, rapporteur: is-Sur Díaz de Mera).
- Ħidma Konġunta 97/339/JHA, dwar il-koperazzjoni f’rabta mal-liġi, l-ordni u s-sigurtà kif 
ukoll fejn għandha x’taqsam id-Deċiżjoni Qafas dwar timijiet ta’ investigazzjonijiet konġunti 

  
1 Id-dokument tal-Kunsill 6003/07 tal-5 ta’ Frar 2007.
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tat-13 ta’ Ġunju 2002.  


